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پیک خبر
پخش برنامه «پارسیگویان»

از شبکه آموزش

به بهانه تجلیل از عبدالرحمن صفارپور ،نویسنده «تصمیم کبری»

در جستوجوی نویسندگان نوستالژیهای مدرسه

۱۱
پیک خبر

تیتراژخوانی چاوشی
برای «از سرنوشت»

گروه ادب و هنر -کتابهای فارسی مدرسه ،یکی از اولین راههای آشنایی دانشآموزان با شعر و داستان و به طور کلی ادبیات فارسی هستند .دانشآموزان دهههای 70،60،50و اوایل
 80در کتابهای درسیشان عالوه بر اشعار و متنهایی از ادبیات کالسیک و معاصر ،با داستانهایی خاطرهانگیز و شخصیتهایی محبوب و دوستداشتنی مواجه بودند که حال برایشان
تبدیل به نوستالژی شدهاست؛ داستانهایی مانند «تصمیم کبری»« ،کوکب خانم»« ،حسنک کجایی» و . ...امروز قرار است به مناسبت هفته کتاب ،از عبدالرحمن صفارپور ،خالق داستان
«تصمیم کبری» که سالها در کتاب فارسی دوم دبستان جا خوش کرده بود ،تجلیل شود .به همین مناسبت به سراغ داستانهای نوستالژیک کتابهای دبستان و نویسندگانشان رفتهایم.

برنامه «پارسیگویان» با هدف تولید برنامههایی با
محور زبــان و ادبیات فارسی روی آنتن شبکه
آموزش مـیرود .به گزارش ایسنا ،در پی انعقاد
تفاهمنامه جدید میان فرهنگستان زبان و ادب
فارسی و سازمان صداوسیما ،تولید برنامههایی با
محور زبان و ادبیات فارسی زیرنظر ستاد حفظ و
ترویج زبان فارسی سیما آغاز شدهاست .برنامه
کوتاه «پارسیگویان» یکی از این برنامههاست که
همراهبامسابقه«هفتشهرعشق»پخشمیشود.
حــســیـنعــلــی رحــیــمــی ،عــضــو هــیــئــت علمی
فرهنگستانزبانوادبفارسی،دراینبرنامههااز
ویژگیهای زبان فارسی در عرصه ایران فرهنگی
سخن میگوید« .پارسیگویان» ،به تهیهکنندگی
مهدی شاهرضایی ،روزهای پنج شنبه و جمعه،
ساعت  14:10از شبکه آموزش پخش میشود.

تور مسنترین برنده «بوکر»

در استرالیا

تمصیم کربی

خانواده آقای هامشی

کوکب خامن

«روزی مادر کبری به او گفت :کبری جان! برو کتاب داستانت را
بیاور و برایم بخوان» .این شروع یکی از داستانهای خاطرهانگیز
کتابهای درسی است؛ داستان دختری به نام کبری که وقتی با
کتاب خیس و بارانخوردهاش روبهرو میشود ،تصمیم میگیرد
داستاننوستالژیراعبدالرحمنصفارپورنوشته
منظمباشد.این
ِ
است؛ نویسندهای که سالها مؤلف کتابهای آموزشی بوده و
بیش از 200عنوان کتاب دارد .بیشتر آثار صفارپور در انتشارات
مدرسهبهچاپرسیدهاست.داستان«تصمیمکبری»سرانجامبعد
ازسالها،دردهه 80ازکتابهایدرسیحذفشد.

ماجراهای خانواده آقای هاشمی یکی دیگر از داستا نهای
آموزان سالهای گذشته بود
درسی دانش
محبوب کتابهای
ِ
ِ
که استثنائ ًا در کتاب تعلیمات اجتماعی سوم دبستان گنجانده
شده بود .این کتاب از ابتدا تا انتها ماجرای یک خانواده پنج
نفره را که پدرشان کارمند اداره پست بود و از کازرون به نیشابور
منتقل شده بود ،روایــت میکرد .کتاب تعلیمات اجتماعی
سوم دبستان توسط غالمعلی حداد عادل به نگارش درآمد و
در نهایت با تغییر این کتاب در سال  ،94داستان خانواده آقای
هاشمی هم حذف شد.

«کوکب خانم ،مادر عباس زن پاکیزه و باسلیقهای است .او
سطل شیر را همیشه در جای خنک نگاه میدارد .روی سطل
پارچهای میاندازد تا گرد و خاک برآن ننشیند و پاکیزه بماند».
اینها جمالت آغازین یکی از محبوبترین داستانهای فارسی
است که در سال  1357وارد کتاب فارسی دوم دبستان شد؛
داستان زن پاکیزه و باسلیقه و مهماننوازی به نام کوکب خانم
مهمانان سرزدهاش برآمد .این
که به خوبی از عهده پذیرایی از
ِ
داستان دوستداشتنی را که تا دهه  90در کتابهای فارسی
ِ
دبستان بود ،محمدرضا انتظاریان نوشته است.

حسنک کجایی

چواپن دروغگو

دهقان فداکار

«دیر وقت بود .خورشید به نوک کوههای مغرب نزدیک میشد
اما از حسنک خبری نبود .گاو قهوهای رنگ سرش را از آخور بلند
کرد و صدا کرد« :ما ...ما ...ما .»...یعنی من گرسنهام ،حسنک
داستان مشهور و خاطر هانگیز «حسنک کجایی»
کجایی»؟
ِ
توسط محمد پرنیان در سال  1349نوشته و بعدها خالصه آن
وارد کتابهای درسی دبستان شد .تصویرگری این داستان را
هم پرویز کالنتری ،طراح و نقاش برجسته ایرانی بر عهده داشت.
بعدها در سال  1387حسن وارسته بر اساس این داستان
نمایش نامهای را نوشت و روی صحنه برد« .حسنک کجایی» تا
اواخر دهه  80مهمان کتاب فارسی دوم دبستان بود و در دهه
 90از کتابها حذف شد و برای همیشه به خاطرهها پیوست.

«چوپانی گاه گاه بیسبب فریاد میکرد :گرگ آمــد! گرگ
آمد! مردم برای نجات دادن چوپان و گوسفندان به سوی او
میدویدند اما چوپان میخندید و مردم میفهمیدند که دروغ
ـوزان قدیم محال است که شخصیت
گفته اســت» .دان ـشآمـ
ِ
چوپان دروغگو و داستانش را فراموش کنند؛ چوپانی که عاقبت
نتیجه دروغگوییاش را دید و پشیمانیاش سودی نداشت.
جالب است بدانید اصل این داستان در افسانههای یونان
باستان آمده است که با الهام از روایــت هانری ریشه ،شاعر
فرانسوی قرن  18میالدی به فارسی ترجمه شد و در کتاب
فارسی دوم دبستانی جا گرفت.

«در آن شب سرد و تاریک ،نور لرزان فانوس کوچکی راه او را
روشن میکرد .دهی که ریزعلی در آن زندگی میکرد ،نزدیک
راهآهن بود»َ .ازبرعلی خواجوی مشهور به ریزعلی خواجوی
داستان فداکاری
یکی از شخصیتهای محبوب و واقعی بود که
ِ
مثا لزدنیاش در کتاب فارسی سوم دبستان آمــده بــود .در
روز  16آبان سال  1340روزنامه اطالعات با تیتر «یک واقعه
حیرتآور در راهآهن تبریز» از فداکاری مردی خبر داد که سه روز
پیش از آن جان مسافران قطار تبریز -تهران را از مرگ نجات داده
داستان این فداکاری که تا سالها در کتابهای درسی جا
بود.
ِ
داشت،برایچندسالیازکتابهاحذفشدودوبارهباتغییراتی
در تصویرسازی به کتابها برگشت.

محسن چاوشی خواننده تیتراژ پایانی سریال «از
سرنوشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان
و علیرضا بذرافشان شد .به گزارش فارس ،علی
اکبر تحویلیان تهیهکننده سریال «از سرنوشت»
که این روزها فصل سوم آن در حال تصویربرداری
است ،با اشاره به زمان پخش این سریال گفت:
هنوز زمان دقیقی از سوی شبکه  2سیما برای
پخش این سریال به ما اعالم نشده است .وی
درباره انتخاب خواننده تیتراژ «از سرنوشت» نیز
گــفــت :محسن چــاوشــی بــه تــازگــی بــه عنوان
خواننده تیتراژ سریال ما انتخاب شده و قرار
است قطعه پایانی سریال را بخواند .وی درباره
پایان تصویربرداری فصل سوم «از سرنوشت» نیز
افزود :تاکنون یک چهارم از کل سریال مقابل
دوربـــیـــن رفــتــه اســـت و فــکــر م ـیکــنــم طبق
برنامهریز یها تا دو ماه دیگر تصویربرداری به
پایان برسد .هرچند این روزها به دلیل کمبود
بودجه ،کارمان متوقف شده است اما امیدواریم
با مساعدت دوستان در شبکه ،دوباره به جریان
تولید بیفتد.

کنسرت گروه «رستاک»

در آخرین ماه پاییز

مارگارتاتوود،نویسندهبرجستهکاناداییوبرنده
جایزههای متعدد ادبی ،سال آینده به مناسبت
انتشارکتابجدیدشبرایسخنرانیبهشهرهای
مختلفاسترالیاسفرمیکند.بهگزارشایسنا ،پس
ازآنکهرمان«وصیتها»بهعنوانیکیازرمانهای
برنده جایزه بوکر امسال معرفی شد« ،مارگارت
اتوود»نویسنده این اثر از سفر خود به شش شهر
استرالیا در فاصله فوریه تا مارس سال آینده به
مناسبتانتشاررمان«وصیتها»خبرداد.بااینکه
هنوز میزبان سخنرانیهای اتــوود در شهرهای
مختلف استرالیا مشخص نشده است اما انتظار
میرودمراسمبازدید ایننویسندهباپرسشوپاسخ
عالقهمندان،صحبتهای این نویسنده درباره
ی و حرفهایاش و همچنین انگیزه
زندگی شخص 
نگارش رمان «وصیتها» به عنوان دنبالهای برای
رمان «سرگذشت ندیمه» پس از حدود سه دهه
همراه باشد .رمــان «وصیتها» امسال به طور
مشترکبارمان«دختر ،زن ،دیگر»نوشته«برناردین
اواریستو» نویسنده بریتانیایی ،به عنوان برنده
جایزه بوکر معرفی شد .اتوود پیشتر نیز برای رمان
«آدمکشکور»اینجایزهرادرسال ۲۰۰۰دریافت
کرده بود .او با دریافت دوباره این جایزه در سال
 ۲۰۱۹به سالمندترین نویسندهای تبدیل شد که
جایزه بوکر را به خود اختصاص داده است .تور
استرالیای این نویسنده از شانزدهم فوریه از شهر
«سیدنی» آغاز خواهد شد و در شهرهای «کانبرا»،
«بریزبن»« ،ملبورن»« ،هوبارت» و «پــرت» ادامه
خواهد یافت .اتوود  79ساله تاکنون بیش از ۶۰
کتاب از جمله رمان  ،شعر  ،داستان کوتاه ،مقاله و
حتیکتابهایمصوررابهچاپرساندهاست.

شهرام شکوهی یک جراحی
در پیش دارد
خواننده قطعه مشهور
«مدارا» از جدیدترین
فعالیت موسیقایی
خ ــود گــفــت .شــهــرام
ش ــک ــوه ــی دربــــــاره
انتشار آلــبــوم جدید
خـــــود بــــه بــاشــگــاه
خبرنگاران جوان گفت :احتماال به زودی آلبوم
آمــاده خواهد شد و برای گرفتن مجوز به دفتر
موسیقی وزارت ارشــاد م ـیرود .هدفمان این
است آلبوم در سال  ۹۸منتشر شود اما ممکن
است تأخیر در مراحل نهایی ایجاد و انتشار آن به
ســال بعد موکول شــود .وی در پایان از بهبود
اوضاع جسمانی اش خبر داد و افزود :خدا را شکر
اوضاع قلبم بهتر است .با وجود دو عمل قبلی ،دو
گرفتگی دیگر نیز وجود دارد که در جراحی بعدی
ان شاءا ...مرتفع خواهد شد.

آغاز دور جدید کنسرتهای علیزاده
محمد علیزاده پس از مدتها دوری از
چهره ها
اجراهای زنده ،سرانجام روزهای ۳۰
خواننده
آبان و اول آذر ،تازهترین کنسرتهای
خود را در سالن میالد نمایشگاه بینالمللی تهران
برگزار میکند .به گزارش مهر ،علیزاده که طی ماههای
گذشته عمده تمرکز خود را بر انتشار تک آهنگهای
مختلف معطوف کرده بود ،در کنسرتهای پیش رو به
احتمال فراوان قطعات منتخب آلبومهای خود از جمله
«همخونه – « ،»۱۳۸۷سورپرایز« ،»۱۳۸۸ -دلت با منه
– « ،»۱۳۹۱گفتم نرو »۱۳۹۵ -و تک آهنگ های خود
را برای طرفداران اجرا میکند.

بازگشت عرفان نظرآهاری به ایران
نویسنده کتا بهای «لیلی نــام تمام
چهره ها
دختران زمین است» و «پیامبری از کنار
نویسنده
خانه ما رد شد» به کشور برمیگردد.
عرفان نظرآهاری ضمن اطالعرسانی درباره برگزاری
یک کارگاه آموزشی در الهه هلند در صفحه شخصی
خود نوشت«:به زودی به ایران باز میگردم و آن عهد که
بین من و شما بسته شده است ،وفا خواهد شد و آن قول
و قرار ها که بین ما بود ،برقرار میشود .کتاب «کرگدنها
هم عاشق میشوند» آخرین کتاب این نویسنده جوان
کشورمان است که اردیبهشت ماه امسال از آن رونمایی
شد .او در این اثر سعی کرده است مفهوم عشق را در یک
داستان ساده و لطیف مطرح کند.

وقتی «ونگوگ» و «مونک» ،دانش فیزیک شان را به رخ میکشند!

سفری به درون نقاشیهای«علمی»

دوباره به «شب پرستاره» ونگوگ و «جیغ» ادوارد مونک
نگاه کنید .به احتمال زیاد این بار هم حوا ستان درگیر
بازی رنگها در این آثار می شود .درست است که هنر
بیشتر برآمده از حس و ذوق است اما گاهی پیش میآید
که هنرمند ندانسته تحت تاثیر علم قرار گیرد و یک پدیده
علمی را نقاشی کند .این دو تابلو هم از این امر مستثنا
نیستند و میتوان گفت آنها از علم الهام گرفته اند.
شاید در نگاه اول ،تابلوی «شب پر ستاره» ونسان ونگوگ،
با آن ستارههای چرخان و در آمیختگی رنگها خیالی به
نظر برسد .با این همه در سال  ،2006فیزیک دانانی از
دانشگاه ملی مکزیک ،دریافتند ،ونگوگ در واقع در این
نقاشی عجیب ،جریانهای تالطم را به روشی محاسباتی
به تصویر کشیده است .این دیدگاه فیزیکی ،نه تنها در سال
 1889در تابلوی شب پر ستاره به کار رفته بلکه در سایر
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نقاشیهای ونگوگ در دورهای که او با حاالت روانی و دیگر
مشکالت روحی دست به گریبان بوده ،ظاهر شده است.
ادوارد مونک نقاش تابلوی مشهور «جیغ» ،ممکن است
در خلق آسمان شگرف و عجیب تابلوی خود از مشاهده
ابرهای رنگینتاب تاثیر پذیرفته باشد .این نقاش ،در دفتر
خاطرات خود نوشته ،این نقاشی را از پیاده روی به همراه
دوستانش ،هنگام غروب آفتاب در نروژ ،الهام گرفته است.
یکی از فرضیهها درباره این تابلو این است که غروب آفتاب
در اثر خاکسترهای فــوران آتشفشان کراکاتوا در سال
 1883به رنگ سرخ در آمده و ممکن است ،غروب آفتابی
که مونک شاهد آن بوده در اثر فوران این خاکسترها به
رنگ سرخ در آمده باشد و او وحشت و اضطراب ناشی از
این رویداد مهیب را به انگیزهای دیگر در این اثر به تصویر
کشیده است.
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اعضای گروه موسیقی «رستاک» در روزهای یک
شنبه و دوشنبه 17 ،و  18آذرماه ،در تاالر وحدت
به دیدار مخاطبانشان میروند .به گزارش ایلنا،
رپرتوار این برنامه از موسیقی مناطق آذربایجان،
کردستان ،گیالن ،لرستان ،شیراز ،بوشهر،
خراسان ،کرمان و دیگر شهرها خواهد بود که از
آلبوم های «بهار»« ،میان خورشیدهای همیشه»،
«ســرنــای نـــوروز» و «همه اقـــوام مــن» انتخاب
شدهاست.گروه «رستاک» به سرپرستی سیامک
سپهری و خوانندگی فرزاد مرادی و بهزاد مرادی،
بــا حــضــور اعــضــای همیشگی گــــروه ،اکبر
اسماعیلیپور ،حامد بلندهمت ،دینا دوستی،
امید مصطفوی ،مجید پوستی ،پریسا اینانلو و
عــضــو جــدیــد گــــروه ،یــاســمــن نــج ـمالــدیــن ،با
مخاطبانش همراه خواهد شد .در این کنسرت،
هنرمندان مهمان و استادان موسیقی نواحی
ایران نیز حضور خواهند داشت.

غلط ننویسیم
نواحی /نواهی
این دو کلمه را نباید با هم اشتباه کرد .نواحی
جمع ناحیه است اما نواهی (متضاد اوامر) جمع
ناهیه است ،یعنی «نهی شده» یا «آن چه نباید
کرده شود».
فلق /شفق
این دو کلمه را نباید به جای هم به کار برد .فلق
به معنای «سپیدی آسمان پیش از طلوع آفتاب»
اســت و در فــارســی آن را سپیده یــا سپید هدم
میگویند .امــا شفق «ســرخــی آســمــان پــس از
غروب آفتاب» است .اشک من رنگ شفق یافت ز
بیمهری یار /طالع بیشفقت بین که در این کار
چه کرد (حافظ)
برهه
کلمه عربی برهه به معنای «پارهای (طوالنی) از
زمان» به همین صورت نوشته میشود .نوشتن
آن به صورت «برحه» غلط است.
برگرفته از «غلط ننویسیم» ابوالحسن نجفی

